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Банята е конструирана с една-единствена цел – да те на-
кара да се почувстваш мръсен. Огромно кристално огледало, 
вана, зелени растения, златна четка за кенефа, златен кенеф. 
Поглеждам в кристалното огледало. Там стои Люк Скай-
уокър със светлинен меч. Всъщност не е Люк Скайуокър, а 
съученикът ми отпреди петнайсе години Йохи. Йохи държи 
светлинен меч и се смее.

– Йохи, ти ли си? – питам неуверено.
– Аз съм – отговаря сухо Йохи.
– Добре – викам аз. – Какво искаш?
– Да ти сцепя тиквата! – вика Йохи.
Тук аз трябва да кажа нещо, но не успявам, защото Йохи 

скача и ми сцепва тиквата. Със светлинния меч, много ясно.
Връщам се в голямото помещение за забавление със 

сцепена тиква.
– Кой ти сцепи тиквата? – пита един пич.
– Йохи – признавам си.
– Мамка му – вика пичът, – мамка му. Гласът му е адски 

писклив.
– Защо ти е писклив гласът? – питам го.
– От хелия – обяснява ми пичът, – обаче свърши.
– Хелият ли?
– Хелият. Свърши.
Хелият по принцип винаги свършва бързо – докато от-

вориш балона, и свършва.
– Обаче може да си пристегнеш сънните артерии с колан 

– продължава пичът. – Същото е...
Някаква мадама се кълчи пред телевизора.
– Разкарай се оттам! – викам є.
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– Имам руси коси – опъва ми се мадамата.
– Ебал съм ти косите, разкарай се от телевизора!
Мадамата се разкарва. Свива се на кълбо върху ламина-

та с цвят на американски дъб.
– Кой я доведе тая? – питам.
– Аз – изписква някой.
Оглеждам се. Всички мълчат като пукали.
– Аз – изписква пак някой.
Нещо не се връзва – всички мълчат, но въпреки това 

някой писка.
– Нещо не се връзва – казвам. – Изобщо не се връзва...
– Тъпак – процежда злобно някакво копеле, което е за-

станало в трудната поза лотос. От устата му тече кръв. Зъби-
те му са остри и дълги. Поне петнайсе сантиметра. Или двай-
се, все тая.

– Тъпак – повтаря злобното копеле. – Ти изяде зайчето.
Замислям се. Може и да съм изял зайчето, всичко се 

случва в тоя лош свят. Обаче не помня. Не е толкова лес-
но да запомняш разни неща, когато системно си преебаваш 
мозъка с к’вото падне.

Отново в банята с кристалното огледало. Съученикът ми 
отпреди петнайсе години, Йохи, пак е там. Размахва запла-
шително светлинния си меч.

– Йохи, ти ли си? – питам го.
– Да – отвръща ми Йохи. – Ти ли изяде зайчето?
– Може и да съм – отвръщам му уклончиво. – Всичко се 

случва в тоя лош свят.
След това повръщам, но със затворени очи, защото мра-

зя да се изправям лице в лице срещу истината. Когато отва-
рям очи, зайчето е там – в кристалночистата като планински 
ручей вода на златната тоалетна. Ех, природо, ех, лаком гъз! 
Хващам зайчето за ушите и го измъквам от ручея.
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Йохи за втори път ми сцепва тиквата със светлинния 
меч.

Обратно в голямото помещение за забавления. Зайчето 
е увиснало със страшна сила в дясната ми ръка. Тълпата ме 
гледа лошо. Какво да им кажа?

– Само „Левски“! – изцепвам се наслуки. Всички мълчат 
тягостно.

– Тогава... ъ-ъ... Дейвид Линч, а, копелета?

Отварям очи и виждам стъкло. Зад стъклото – асфалт. 
В кола съм. Колата се движи бързо. Колата е управлявана 
от смелия автомобилист Рижо. Рижо е риж, затова му викат 
Рижо.

– Цялата работа е там, че паркизанът, дето го пи във 
вторник, те хвана в четвъртък – обяснява Рижо. – Трябваше 
да те хване във вторник, най-късно в сряда, обаче те хвана в 
четвъртък, там е цялата работа...

Обмислям думите.
– Това му е кофтито на паркизана – продължава Рижо.
– Никога не знаеш откъде ще ти дойде, нито пък колко 

ще продължи.
Рижо не се друса. Даже не пие. Влачи се с мен, щото 

е писател и му трябват разни интересни случки за книгите. 
Написал е няколко разказа и осемдесет страници от роман, 
в който се разказва за някакъв тип на име Гошо. В общи ли-
нии Гошо е келеш до деня, в който извънземните го отвличат 
и по хирургически път повишават коефициента му на ин-
телигентност със сто и трийсе процента. Това е преломен 
момент – Гошо внезапно схваща, че Земята е едно отврати-
телно място, което има огромни проблеми с енергийните ре-
сурси. Гошо конструира революционен двигател. Двигателят 
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представлява дървен сандък, облицован отвътре с ламарина. 
От Патентното ведомство го посрещат с недоверие. Гошо е 
огорчен – запива се за около месец и върши най-различни 
глупости. Всъщност Гошо е събирателен образ, опита се да 
ми обясни веднъж Рижо. От една страна, негов прототип е ге-
ниалният учен Вилхелм Райх, който създава концепцията за 
така наречената оргонна енергия. Райх основава компания-
та „Органон“ и провежда множество поразителни експери-
менти. В крайна сметка ЦРУ потрошава апаратурата му и го 
тиква в панделата, където Райх се обесва при много съмни-
телни обстоятелства. От друга страна, вторият действително 
съществуващ човек, изграждащ образа на Гошо, съм аз.

Опипвам главата си. Веждата ми е сцепена. Якият ми 
суитшърт на Diesel, необяснимо как, е останал без ръкави. 
Има и доста кръв по него. Рижо пуска музика. Онова пар-
че, в което се пее, че любовта ти е аероплан. Рижо се кефи. 
Увеличава скоростта и започва да си припява. Пръстите му 
тактуват по волана. Щастливо копеле.

– Рижо – викам му, – как върви романът?
– Добре – вика Рижо. – Много добре.
Отпускам се на седалката и се опитвам да направя една 

ретроспекцийка на отминалите дни. Не е толкова просто. Не-
обходима е опорна точка, откъдето да започнеш, нещо абсо-
лютно сигурно, факт. Последното нещо, което помня като 
абсолютно сигурен факт, е ватман с мустаци и щанга в ръце-
те.

– Кога беше ватманът с щангата? – питам.
– В четвъртък – отвръща Рижо, – 17 и трийсе, трамвай 

№ 22, някъде по „Пиротска“. Ти започна да си късаш дрехи-
те. Една жена те попита защо си късаш дрехите бе, момче 
младо? Ти є отвърна, че си сменяш перата. После я целуна 
по челото и я хвана за циците. Тя се разпищя. Тогава дойде 
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ватманът с щангата, удари те по главата и ни изхвърли от 
трамвая. Това помниш ли го?

– Не. Помня само ватмана с щангата. Преди и след ми е 
пълна мъгла.

Рижо се хили. Има малки, гадни зъбки.
– Обяснението е много просто! От вторник до четвъртък 

беше пиян като гъз, няма как да помниш нещо. В четвъртък 
те хвана паркизанът и следователно съвсем нормално е да си 
изтрил всички файлове. Моментът в трамвая беше, така да 
се каже, преходен – алкохолът те пуска, паркизанът те хва-
ща, ти междувременно се освестяваш за около три минути, 
колкото да видиш ватмана с щангата.

Логиката на Рижо беше желязна, личаха си тука свежи-
ят мозък, пъргавият ум, трезвото мислене, способността за 
анализ и синтез, високият коефициент на интелигентност...

– Що не млъкнеш!
– К’во? – стряскам се.
– Що не млъкнеш, викам – вика Рижо. – Опитай се да 

поспиш.
Мамка му, мислил съм на глас, това е лошо, трябва да се 

концентрирам...
– Пак мислиш на глас – обажда се Рижо. – Просто си за-

твори очите бе, човек! Не си спал от пет дена.
Затварям си очите и пред мен моментално се появява 

мустакатата мутра на ватмана. Отварям си очите – мутрата 
на ватмана е пак там – на около трийсе сантиметра вдясно от 
огледалцето за обратно виждане. Затварям очи – ватманът с 
щангата тича към мен със страшна сила. Пътниците в трам-
вая седят като препарирани. Особено лявата половина. Из-
викай за помощ – чувам особен глас в главата си. – Помощ, 
викам, помощ! И... О, чудо! Някакъв пич се надига от седал-
ката си и застава срещу ватмана. Пичът е грамаден и носи 
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пурпурночервено наметало. Не мога да видя лицето му, за-
щото е с гръб към мен, но съм сигурен, че е красиво. Да, 
лицето на тоя пич е красиво, няма начин да не е.

– Остави клетото надрусано копеле да живее или... – 
казва красавецът с пурпурното наметало.

– Или к’во? – зъби се ватманът.
– Ще те размажа! – отвръща му с леден глас красавецът.
– А аз ще ти пръсна черепа! – размахва щангата ват-

манът. – Разкарай се от трамвая ми!
– Ти се разкарай!
Ватманът замахва с щангата.
– Стоп! – казва пичът с червеното наметало и ватманът 

замръзва в замах като някоя скулптура на бригадир с чук.
Пичът с червеното наметало се приближава до мен и ми 

подава ръка.
– Драго ми е да се запознаем – вика, – казвам се Гошо. 

Ако имаш нужда от нещо или някой се ебава с теб, просто 
свирни и извикай името ми три пъти.

После Гошо изчезва.
Вкъщи съм. My home, my sweet home. Всичко е в полу-

мрак, никога не вдигам щорите – особена естетика, свърза-
на с многочасовото зяпане в телевизора и монитора. Теле-
визия. Интернет. Това е моят свят, пич. Вземам една касета 
от купчината в ъгъла и я вкарвам във видеото. Обичам до-
брото старо видео. Така и не можах да свикна с мисълта за 
филм на диск. Музика – да, филм обаче – не. Консервативно 
копеле съм си аз. За филма трябва лента, това е положение-
то. Лягам на дивана, както съм си с дрехите, и натискам дис-
танционното. Екранът светва. Черно-бели петна, як саунд-
трак. „Кодът Пи“.
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9:45. Personal note: Когато бях малък, мама ми казваше 
да не гледам слънцето. Веднъж се загледах... Светът се състои 
от числа, възможно е да се направи математически модел на 
всичко. На всичко... Сънят идва. Тежък и внезапен, като удар 
със стик. Кошмари, образи... Направо съм размазан. Искам да 
спя, не да сънувам. Главата ми да е празна. Искам... Събуж-
дам се с вик. Дрехите ми са мокри от пот. Телевизорът се е 
самоизключил. В стаята е пълен мрак. Обзема ме усещане-
то... Какво ти усещане, бе! Обзема ме страх! Че в тоя мрак 
има някой, който иска да ме убие. Някой изрод, застанал в 
ъгъла с брадва. И труп на леглото до мен. Чувствам лепкава-
та му миризма, тежестта му, допира... Панически успявам да 
докопам дистанционното... Натискам... Шибаните батерии са 
за смяна... Натискам, натискам, натискам. Мамка му мръсна... 
Накрая телевизорът се включва и осветява стаята. Празна е. 
Няма никакви убийци и трупове. Дават повторение на някакво 
тийнейджърско предаване, млади и красиви хора си говорят за 
това, че е хубаво в България и няма смисъл да си ходим оттук, 
щото кой ще остане – тъпите селяни и разни други дебили. 
В студиото има и групичка чужденци, които май говорят за 
същото – колко хубаво е тук, в България. Изглеждат искре-
ни, особено двете корейчета, момче и момиче, които разпра-
вят колко мъчно им е било в началото, на хиляди километри 
от дома, обаче по-късно, като си намерили готини приятели 
и тръгнали по дискотеки, положението се подобрило, а сега 
адски се забавлявали и изобщо не им се прибирало у дома, 
щото там нямало такива яки хора, а пък в дискотеките не пу-
скали тийнейджъри, и изобщо – да си тийнейджър в Корея, си 
е жива мъка, не е като тук, където хората са много яки, а дис-
котеките са направо супер. Помниш ли „Индиго“, а, копеле?

Де да знам защо, но изведнъж ми става много мъчно. За 
клетите корейчета на хиляди километри от Корея, за клетите 
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българчета на хиляди километри от Корея, за клетата Бълга-
рия, пълна с умни българчета и тук-там някое умно корейче. 
Мъчно ми е и за мен самия, защото е ясно, че.... Да, ясно е 
това. Разревавам се. Яко. На глас. И със сълзи. Ебати тъпото 
копеле съм аз! Ебати.

9:45. My home, my sweet home.
Рersonal note: Жив съм.
Без майтап. По телевизора тече сутрешният блок. Ярки 

цветове, пълни с енергия водещи, чаши с кафе на масите пред 
тях. Добро утро, България. Добро утро, пич. Надигам гъза 
си и се занасям до банята. Горещи струи вода от душа, после 
студени струи вода от душа. Течен сапун с глицерин за оме-
котяване на кожата, шампоан с билки, балсам за коса с пла-
цента и костен мозък. Лична хигиена, пич – първата стъпка 
към доброто самочувствие. Прецизно бръснене с Mach 3 и 
съм готов. Де да знам за какво, обаче съм готов, така се каз-
ва. С дрехите положението е малко по-сложно – повечето са 
мръсни и затова навличам едни вехти (но чисти) дънки и не-
лепа цикламена тениска с още по-нелепа щампа – нещо като 
ядрен взрив и надпис на арабски под него. Излизам.

10:45. Клуб „53“.
Рersonal note: Не знам защо се нарича „53“. Никой не 

знае.
На смяна е оня барман, който прилича на Моби, само 

дето е двайсе сантиметра по-висок. Примерно сантиметри-
те може и да са трийсе, ебати дългото копеле. Иначе е като 
извънземен – малка гола глава, почти никакви вежди, тънки 
устни. Носи тъмносиньо долнище с три бели канта, джапан-


